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Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) bertujuan untuk menurunkan angka kematian dan sakit pada
ibu dan anak. Program KIA dilaksanakan salah satunya dengan pengisian data pada buku KIA dan
memanfaatkan data tersebut untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Kabupaten
Sragen merupakan wilayah dengan AKI dan AKB yang tinggi. Kelengkapan dan pemanfaatan data
pada buku KIA masih rendah kurang dari 80%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bebarapa
faktor yang berhubungan dengan kelengkapan pengisian dan pemanfaatan data pada buku KIA oleh
bidan desa di Kabupaten Sragen. Metode penelitian yang digunakan adalah "Explanatory Research"
dengan desain "Cross Sectional Study". Populasi dan sampel penelitian adalah 34 bidan desa di
Kabupaten Sragen. Analisis data yaitu analisis univariat dan bivariat dengan uji korelasi "Pearson
Product Moment" dan "Rank Spearman". Berdasarkan hasil analisis univariat diperoleh hasil sebagai
berikut: bidan desa pada kelompok usia 31-40 tahun (82,4%), bidan desa berpendidikan terakhir D3
Kebidanan (82,4%), masa kerja baik (50,0%), persepsi kebutuhan data baik (52,9%), keterampilan
kurang baik (61,8%), beban kerja ringan (67,6%), motivasi tinggi (52,9%), persepsi kompleksitas isian
formulir kompleks (70,6%), pelatihan baik (55,9%), supervisi baik (79,4%), penghargaan kurang baik
(58,8%), data tidak lengkap (61,8%), dan tidak memanfaatkan data (61,8%). Pada analisis bivariat
dilihat dari nilai "p value", maka disimpulkan bahwa ada hubungan masing-masing variabel antara
masa kerja, keterampilan, beban kerja, motivasi dan penghargaan dengan kelengkapan pengisian
data pada buku KIA,dan ada hubungan antara kelengkapan pengisian data dengan pemanfaatan
data pada buku KIA oleh bidan desa. Saran yang diberikan kepada pihak puskesmas adalah
pelaksanaan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan motivasi, keterampilan, dan rasa dihargai
terkait dengan pengisian data buku KIA serta dilakukan evaluasi pelatihan.
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